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 سبحانه وتعاىل اللَّـهعملن يغ دخينتاءي 
 م 2021 اوكتوبر 01برساماءن  هـ 1443 صفر 24

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ٱ
ٌّ ٍّ َّ  

(19 :إلسراءا)  ٱ  
 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه   ڍ َتَعـاَلى   ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

 اللَّـهطاعتله كامو كفد  ،ميانااورغ يغ برواهاي "مقصود: بر

دان كفد "أوىل األمر"  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول 

 جككالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)

مكـ  ،بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا-كامو بربنته

)القرءان(  دان  اللَّـههندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( 

دان  اللَّـهميان كفد ابر جك كامو بنر ،رسولث (السنة)

دان  ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( .اخرية هاري

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّـه دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

 دف خطبة. اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 اللَّـه يءينتاخد غي عملن تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .وتعاىل هسبحان

 

 وسهاابر سنتياس هندقله كيت سالمإ اومت ايضسبا

 يضبا اين ددنيا كيت ةعباد عمل كتكنيغرتفمم اونتوق

وتعاىل. حال  هسبحان اللَّـه دفدر نجرنض دان الاهف وليهارفمم

 برعمل كيت اونتوق تفكران دنيا اين اياله مت دمكني اين

-برسام دباوا اونتوق كنيغمو قثسبا بكلن اريخمن يضبا

 فوكوخ يغ بكلن تيادمقصودث . كلق اخرية كعامل سام

 كيت يغ صاحل عملن بكلن مالءينكن كلق اخريةد ضبرهر

 هسبحان اللَّـه فرمان. اين ددنيا فهيدو مساس الكوكن

 اءسراإلة سور دامل تادي خطبة اول دف كنخادبا يغوتعاىل 

 :برمقصود يغ 19 ايات

 

 كنارجغم وسهاابر دان اخرية هندقيغم يغ افدان سسيا"

 ،ثيضبا اليق يغ اوسها نغد اخرية اونتوق باءيق يغ عمل

 دبري ،ثناءدأك دمكني يغ مريك مك براميان، دي غسدا

 ث".اوسه عمل اكن الاهف
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 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 خينتاءيد يغ عملن اكهفا ثلنءارسوف يتو،ضنامون ب

 كيت بكلن ايضسبا باوا كيت بوليه يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه

 اللَّـه اوليه خينتاءيد يغ عملن ثوهغضسسو كلق؟ اخريةد

 يغ دافت عملن اياله ثانتارا دان ،قثبا اين وتعاىل هسبحان

 نتفبرت اين حال. نسياءم دفك نقيءكبا دان منفعة ممربيكن

 يغ طربانىلا االمام اوليه دروايتكن يغ حديث نغد

 :برمقصود

 

 غسأور اد ثبهاواس ا،معنه اللَّـه رضي ْرَمُع ابن دفدر"

 اي. صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول يغمندات يغ الكي

 يغالف يغ فا نسياءم ،اللَّـه رسول واهاي: بركات

 يءخينتاد يغالف يغ فا عمل دان ،؟اللَّـه اوليه خينتاءيد

 يغنسي اءمنجواب: م صلى اللَّـه عليه وسلم؟. نيب اللَّـهاوليه 

 اونتوق برمنفعة يغالف يغ اداله اللَّـه اوليه خينتاءيد يغالف

 اداله اللَّـه اوليه خينتاءيد يغالف يغ عملن دان. نسياءم

 مني،وءم غسأور كهاتي نكماسوق كاوغا يغ ناءمبريضك

 كاوغا اتاو ،ثكسوسهن ساتو ساله كنغهيل كاوغا اتاو

 وهغضسو. ثرنفكال كنغهيل كاوغا اتاو ،غثهوت ممبايركن
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 ثنارلوفك ممنوهي اونتوق ساوداراكو برسام برجالن اكو

 نبويال دمسجد كافاعتبر دفدر خينتاءي اكو لبيه ايت

 ".نوهف سبولن سالما

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 وتعاىل هسبحان اللَّـه خينتاءيد يغين ءانتارا عملن ال

 اللَّـه رسول ينداضب اوليه دسبوتكن يغ عملن ،اياله ضجو

 اوليه دروايتكن يغ ،حديث سبواه دامل صلى اللَّـه عليه وسلم

 :برمقصود يغ البخاري االمام

 

 اكو بركات، عنه اللَّـه رضي دْوُعْسَم ابن اللَّـهعبد دفدر"

 اكهفا عملن: صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول دفك ثبرتا

 دف صالة: منجواب ينداضب. ي؟ءسوكا اللَّـه يغالف يغ

 بربوات: منجواب ينداض. بكاتكو ؟فا كمودين. ثوقتو

 كمودين ي،ضال ثبرتا اكو. فبا ايبو كدوا دفك باءيق

 اللَّـه". دجالن برجهاد: منجواب ينداضب. ؟فا

 

 تفتردا بهاوا كيت دفاين تله منجلسكن ك حديث

 رتامف. وتعاىل هسبحان اللَّـه خينتاءيد يغالف يغ عملن ضتي

 يغ عملن اكنفمرواين  صالة .ثوقتو اول دف صالة اياله

 ونفسكالي. كلق اخريةد دهولو ترلبيه دحساب اكن
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 تيدق جك نامون ين،ءال ةعباد مالكوكن ايت غورأسس

 دتولق اكن ثنقيءكبا عملن سلوروه مك صالة كنارجغم

 دروايتكن يغ حديثدامل سبواه . وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه

 عنه، اللَّـه رضي ةهرير ابو دفدر الرتمذي االمام اوليه

 برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس

 يغ برمقصود:

 

 غسأور دف دحساب كالي رتامف يغ عمل ثوهغضسسو"

 ايت صالة ثسكريا. تثصال اداله قيامة هاري دف همبا

ن جك دا. سالمت دان غونتوابر تله اي وهغضسو باءيق،

 غ".ونتوابر تيدق دان يضرو اكن اي مك روسق، تثصال

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 اياله كدوا يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه خينتاءيد يغعملن 

 كران اين حال. فبا ايبو كدوا دفك باءيق بربوات عملن

 كدوا كريضاءن دفك ترلتق وتعاىل هسبحان اللَّـه نضاءكري

 دف غنتوضوتعاىل بر هسبحان اللَّـه نءكموليا دان فبا ايبو

 سبواه دامل. فاثبا ايبو كدوا ممولياكن ايت انق اميانضبا

 بن اللَّـهعبد دفدر رتمذيلا االمام اوليه دروايتكن يغ حديث
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 رسول ينداضب ثبهاواس عنه، اللَّـه رضي الَعاْص بنا وُرْمَع

 :برمقصود يغ برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه

 

 ،فايبوبا كدوا نضاءكري دفايت ترلتق  اللَّـه نضاءكري"

 ف".ايبوبا كدوا مورك دف ترلتق ايت اللَّـه مورك دان

 

 يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه خينتاءيد يغ عملن ثسرتوس

 وتعاىل هسبحان اللَّـه دجالن برجهاد يغ مريك اياله ضكتي

 دان ممرتبت ممليهارا، دامل غبرجوا يغ مريك يتءيا

 امضا ضمنجا كراندمكني  اين حال. سالمإ امضا مندولتكن

 دان سالمإ اومت يضبا اوتام يغالف يغ نفكواجي اكنفمرو

 يتءيا شرعية دصمقا ترتيب دامل رتامف توروتن اكنفمرو

 دان كتورونن عقل، اوا،ث ضمنجا نفكواجي يءمندهولو

 مسلم االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه دامل. هرتا

صلى  اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس يِرْشَعاأَل ىَسْوُم ابو دفدر

 :برمقصود يغ برسبدا اللَّـه عليه وسلم

 

 اللَّـه كلمة قكنضمن اونتوق غبرجوا افسياغ بار"

 دجالن غبرجوا دسبوت يغ ايتله مك ،ثييغضت-ييغضست

 اللَّـه".
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 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 ربنم اين كالي دف خطبة خريياغم ايضسرتو سباوج

 عملن فستيا بهاوا سدرله سكالني، مجاعه تكنغيغم نييغا

 اللَّـهنيالي اوليه د اكن سيتف اين ددنيا الكوكن كيت يغ

 اتتخمن دان يساوغوتعاىل دان مالئكة اكن م هسبحان

-يلخسك ونفواالو الكوكن كيت يغ عملن فستيا

 هاري يسيغ. اوليه ايت، ماريله كيت مربواتنف يلخك

 مالكوكن نغد كيت مياننأك كتكنيغمن ساللو نغد كيت

 تفدا يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه خينتاءيد يغ عملن فلباضاي

 هسبحان اللَّـه ضمسو. كلق اخريةد كيت دفك نقيءكبا ممربي

 رضا كيت دفك هدايه دان توفيق ممربيكن سنتياس وتعاىل

 خريأك ضيغكوكن عملن صاحل همال استقامه سنتياس

لبينة اة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. كيت تحيا

 :7 ايات

 

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 

 برعمل دان براميان غي غاور ثوهضغسسو": برمقصود

 ."خملوق باءيق-سبايق لهوايت مريك صاحل،
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كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


